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Pozměňovací návrh 12
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
(2018/2166(DEC))

Návrh usnesení
Bod 183

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

183. bere na vědomí skutečnost, že 
komisař Oettinger dne 25. září 2018 
uspořádal interinstitucionální diskusi 
u kulatého stolu na téma výběru 
a jmenování vrcholného vedení, ačkoli 
schůze zřejmě nepřinesla žádné výsledky; 
vyzývá proto Komisi, aby uvedla do praxe 
odstavec 29 usnesení Evropského 
parlamentu o politice Evropské komise v 
oblasti integrity;

183. bere na vědomí skutečnost, že 
komisař Oettinger dne 25. září 2018 
uspořádal interinstitucionální diskusi u 
kulatého stolu na téma výběru a jmenování 
vrcholného vedení; s politováním 
konstatuje, že schůze zřejmě nepřinesla 
žádné výsledky, což však Komisi utvrdilo 
v názoru, že „způsob, jakým orgány 
uplatňují pravidla, je přiměřený a vhodný 
k danému účelu“1a; vyzývá proto Komisi, 
aby uvedla do praxe odstavec 29 usnesení 
Evropského parlamentu o politice 
Evropské komise v oblasti integrity;

__________________
1a Stanovisko Evropské komise k 
doporučení evropského veřejného 
ochránce práv – stížnost delegací 
Evropského parlamentu, ref. 488/2018/KR 
a 514/2018/KR.
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Pozměňovací návrh 13
Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
(2018/2166(DEC))

Návrh usnesení
Bod 243

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

243. opětovně žádá Komisi a členské 
státy, aby zavedly řádné postupy pro 
potvrzení načasování, původu a výše 
nápravných opatření a aby poskytovaly 
informace uvádějící pokud možno rok, 
v němž byly platby provedeny, rok, v němž 
byla odhalena chyba, a rok, v němž byl 
v poznámkách k účetní závěrce uveden 
údaj o zpětném získání prostředků nebo o 
finanční opravě; žádá Účetní dvůr, aby ve 
své výroční zprávě uvedl úroveň oprav 
použitou pro výpočet míry chyb a také 
původní míru chyb před opravami;

243. opětovně žádá Komisi a členské 
státy, aby zavedly řádné postupy pro 
potvrzení načasování, původu a výše 
nápravných opatření a aby poskytovaly 
informace uvádějící pokud možno rok, 
v němž byly platby provedeny, rok, v němž 
byla odhalena chyba, a rok, v němž byl 
v poznámkách k účetní závěrce uveden 
údaj o zpětném získání prostředků nebo o 
finanční opravě; žádá Účetní dvůr, aby ve 
své výroční zprávě uvedl úroveň oprav 
použitou pro výpočet míry chyb a také 
původní míru chyb před opravami; 
s politováním konstatuje, že výroční 
zpráva za rok 2017 tyto informace 
neobsahuje;

Or. en


